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 Pokyny pre autorov 
Každý autor, ktorý má záujem o uverejnenie príspevku v niektorom z vydaní ATP Journal PLUS musí 

dodržiavať nasledujúce pokyny: 

Začiatok práce  
V textovom editore otvorte šablónu  - súbor sablona.dot. Šablónu si môžete vytlačiť, aby ste ju mali stále 

k dispozícii pri tvorbe článku.  

1. Vyčistite šablónu, aby ste v nej priamo mohli tvoriť váš článok. (CTLR+A  –>  DELETE). 

2. Uložte súbor ako DOC dokument (SAVE AS...). 

3. Otvorte štýly, pomocou ktorých budete článok písať. (Formát –> Štýly a formátovanie –> 

Zobrazenie / Štýly k dispozícii) 

4. Môžete začať pracovať 

Tvorba článku 
Grafické spracovanie článku sa má podobať ukážke, ktorá je pripravená v šablóne. Preto Vám ju hneď v 

úvode odporúčame vytlačiť, aby Vám poslúžila ako predloha ku grafickému spracovaniu.  

Texty:  text, od časti „Úvod“ až po kontakty na autorov, má byť v 2 stĺpcoch (so šírkou 8,5 cm a 

medzerou medzi nimi 0,5 mm). Text píšte bez prázdnych riadkov. Spodná časť stránky by mala byť 

najviac zarovnaný, čiže stĺpce na danej strane podľa možností rovnako dlhé.  

Obrázky:  umiestňovať na šírku stĺpca, alebo v prípade veľkých schém na šírku oboch stĺpcov, 

neodporúčame umiestnenie napr. na 1,5 šírky stĺpca. Obrázky importovať v najvyššej možnej kvalite. 

Texty v obrázkoch v takej veľkosti, aby boli čitateľné, nie však väčšie ako samotný text, čiže nie viac ako 9 

bodové písmo.  Popis obrázkov udávame v slovenskom aj anglickom jazyku v nasledovnom poradí: Obr. 

1 Popis obrázku, Fig.1 Popis obrázku v angličtine. V prípade dvoj a viacriadkového popisu postupujte 

podľa ukážky v šablóne. 

Tabuľky: Umiestňovať na šírku stĺpca, alebo na šírku oboch stĺpcov, neodporúčame umiestnenie napr. 

na 1,5 šírky stĺpca. Tabuľky robiť s bielou výplňou, čiernym obrysom. Na text v tabuľkách použiť 

predvolený štýl „text v tabuľke“. Popis tabuliek udávame iba v slovenskom jazyku: Tab.1 Popis tabuľky. V 

prípade dvoj a viacriadkových popisu ich zalomte podľa ukážky v šablóne. 
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Rovnice: Vytvoríte nový riadok, ktorému priradíte štýl _rovnica. Vložíte rovnicu a po jej napísaní sa 

postavíte za rámik patriaci samotnej rovnici a jedným tabelátorom sa posuniete na koniec riadka, kde v 

guľatých zátvorkách očíslujete rovnicu. Týmto zjednotíte spôsob a umiestnenie číslovania všetkých 

rovníc. Na sadzbu vzorcov, veličín, matematických a fyzikálnych vzťahov a rovníc vyskytujúcich sa 

v texte, navrhujeme používať font Times New Roman vo veľkosti 9 bodov. 

 


